Välkommen att diskutera
arbetskraftsinvandring den
16 december 2013!
Hur fungerar det svenska systemet för arbetskraftsinvandring?
Hur ser det svenska regelverket ut jämfört med andra EU-medlemsstater?
Har Sverige kunnat attrahera högkvalificerade arbetstagare från tredje länder?
Vilka utmaningar finns och hur kommer man åt fusk och utnyttjande av utländska
arbetstagare?

Inom europeiska migrationsnätverket (EMN) har dessa frågor varit föremål för en
jämförande studie på temat ”Attracting highly qualified and qualified third-country
nationals”. EMN Sverige har nyligen publicerat det svenska bidraget till denna
studie och den 16 december 2013 organiserar vi ett seminarium i Stockholm för att
presentera och diskutera studiens resultat med företrädare för Migrationsverket,
LO, Svenskt Näringsliv och Justitiedepartementet.

Datum och tid: 16 december 2013, 13:00-15:00
Plats: Stockholm City Conference Centre – Norra Latin
(Drottninggatan 71b, Musiksalen)
Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsad. Anmälan görs via e-post
till emn@migrationsverket.se senast den 9 december 2013.
Var vänlig ange namn, organisation och e-postadress.
Vänliga hälsningar,
Marie Bengtsson (nationell koordinator EMN)
Bernd Parusel (expert)

Program

13:00-15:00

Välkommen och inledning
Christer Zettergren, Migrationsverket
Presentation av den svenska EMN-rapporten
”Attracting highly qualified and qualified thirdcountry nationals – Sweden”
Bernd Parusel, Migrationsverket
Frågor
Kaffe och bulle/smörgås
Synpunkter och kommentarer om EMN-studien och
det svenska systemet för arbetskraftsinvandring
Thord Ingesson, LO
Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv
Alejandro Firpo, Justitiedepartementet
Frågor och diskussion
Sammanfattning och utblick
Christer Zettergren, Migrationsverket
Moderator: Christer Zettergren, Migrationsverket

Om EMN
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av Europeiska kommissionen och
har i uppdrag att förse Europeiska unionens institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s
medlemsstater, med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och
asylfrågor i syfte att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller
riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent expertgrupp. EMN
består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer samt Norge. Migrationsverket är den
svenska kontaktpunkten.
www.emnsweden.se

